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انمقذمت
إٕ زتًظ ادتاَع.١
بٓا ً ٤عً ٢ايصالحٝات املدٛي ١ي٘ ْعاًَا.
ٚتطبٝكًا يًُاد ٠زقِ ( َٔ )34ايال٥خ ١املٓعُ ١يًػؤ ٕٚاملاي ١ٝيف ادتاَعاتٚ ،اييت تٓص عً" :٢جيٛش
يًذاَع ١إضهإ ايطايب غري املٛظـ املٓتعِ يف املسحً ١ادتاَع ١ٝأَ ٚسحً ١ايدزاضات ايعًٝا يف حاٍ تٛؾس
اإلضهإ يد ٣ادتاَع."١
ٚذتطٔ ضري ايعٌُ ٚاْتعاَ٘.
قسز إصداز ٖر ٙايال٥خ ١يتٓع ِٝاإلضهإ ايطالب ٞيف داَع ١حا.ٌ٥

تمهيذ
َٔ َٓطًل حسص داَع ١حا ٌ٥عً ٢تٗ ١٦ٝادت ٛايتعً ُٞٝاملتُٝص يطالبٗاٚ ،ايعٌُ عً ٢تريٌٝ
ايعكبات اييت قد تعرتض طسم طالبٗا حن ٛايتؿٛم ٚايتُٝص ايدزاضٚ ،ٞحسصًا عً ٢ضالَتِٗٚ ،حٝح إٔ
بعض طالب ادتاَعٜ ١طهٔ يف َٓاطل ْاٜٚ ،١ٝ٥كطعَ ٕٛطاؾات ط ١ًٜٛيًٛص ٍٛإىل ادتاَع ،١يرا ؾإٕ
تٛؾري اإلضهإ املٓاضب هلؤال ٤ايطالب ي٘ دٚز نبري يف اضتكسازِٖ ٚشٜاد ٠ايتخص ٌٝايعًُ ٞيدَٔ .ِٜٗ
أدٌ ذيو ٚؾست ادتاَع ١ضهٓا يًطالب داخٌ املد ١ٜٓادتاَعٜ ،١ٝطتؿٝد َٓ٘ ايطالب ايكادَ َٔ ٕٛخازج
َد ١ٜٓحاٚ ٌ٥نريو ٚؾست ضهٓ ًا آخس يطالب املٓح ايكادَني َٔ خازج املًُه.١
ٚيف ضبٚ ٌٝضع األطس ٚايتعًُٝات ارتاصٚ ١ضعت ادتاَعٖ ١ر ٙايال٥خ ١يتٓع ِٝاإلضهإ
ايطالب ٞيف ادتاَع.١
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انفصم األول – أحكاو عامت

انمادة األونى :تعريفات:
انجامعة :داَع ١حا.ٌ٥

مذير

انجامعةَ :عايَ ٞدٜس داَع ١حا.ٌ٥

انعمادة :عُاد ٠غؤ ٕٚايطالب.
انعميذ :عُٝد غؤ ٕٚايطالب.
انهجىة :ايًذٓ ١ايدا ١ُ٥يإلضهإ ايطالبٚ ٞاملػًهًٚ ١ؾكًا يًُاد ٠ايسابعٖ َٔ ١ر ٙايال٥خ.١
اإلدارة :إداز ٠اإلضهإ ايطالبٚ ٞاملػًهًٚ ١ؾكًا يًُاد ٠ارتاَطٖ َٔ ١ر ٙايال٥خ.١

اإلسكان

انطالتيَ :باْٚٚ ٞحدات ضهٓ ١ٝتٛؾسٖا ادتاَع ١يًطالب املٓتعُني ؾٗٝا.

انطانة:

نٌ طايب َٓتعِ َُكٝد يف داَع ١حا ٌ٥أًٜا ناْت دٓطٝت٘ أَ ٚطتٛا ٙايتعًٜٚ ،ُٞٝهٕٛ

ال يًُٛاد ايدزاض ١ٝيًؿصٌ املطًٛب اإلقاَ ١ؾ.٘ٝ
َطذ ً

انساكه:

طايب ادتاَع ١اير ٟقُبٌ يف اإلضهإ ايطالب ،ٞغسٜط ١إٔ ٜه َٔ ٕٛخازج املٓطكٚ ،١غري

َٛظـ.

انمادة انثاوية:
خيطع هلر ٙايال٥خ ١مجٝع ايطانٓني باإلضهإ ايطالب ٞيف داَع ١حا.ٌ٥

انمادة انثانثة:
ادتٗات املدتص ١بتطبٝل أحهاّ ٖر ٙايال٥خ ٖٞ ١عُاد ٠غؤ ٕٚايطالبٚ ،ايًذٓ ١ايدا١ُ٥

يإلضهإ ايطالبٚ ،ٞإداز ٠اإلضهإ ايطالبٚ ،ٞأ ٟدٗ َٔ ١ادتٗات ذات ايعالق.١
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انفصم انثاوي – انجهاث انمختصت بإدارة اإلصكان انطالبي

انمادة انراتعة :انهجىة انذائمة نإلسكان انطالتي:
تُه َّٕٛدتٓ ١دا ١ُ٥يإلضهإ ايطالب ٞبكساز َٔ َدٜس ادتاَعٚ ،١تهَ ٕٛدتٗا ضٓتني قابً١
يًتذدٜد.

أوالً :تشكيم انهجىة انذائمة نإلسكان انطالتي:
تُػهٌ ايًذٓ ١ايدا ١ُ٥يإلضهإ ايطالب:َٔ ٞ
 - 1عُٝد غؤ ٕٚايطالب

زٝ٥طًا

ٚ - 2ن ٌٝايعُاد ٠يإلضهإ ٚايتػر١ٜ

ْا٥بًا يًسٝ٥ظ

َ- 3دٜس إداز ٠اإلضهإ ايطالبٞ

عطٛاً

 - 4أحد َٓطٛب ٞاإلداز ٠ايكاْ١ْٝٛ

عطًٛا

 - 5أحد َٓطٛب ٞإداز ٠األَٔ ٚايطالَ١

عطًٛا

 - 6أحد َٓطٛب ٞإداز ٠ايتػػٚ ٌٝايصٝاْ١

عطًٛا

 - 7أحد َٓطٛبَ ٞسنص اإلزغاد ٚايتٛد ٘ٝبايعُاد٠

عطًٛا

 - 8اثٓإ َٔ طالب اإلضهإ

عطٛإ

ٚملدٜس ادتاَع ١إٔ ٜطِ إىل عطٜٛتٗا َٔ ٜس ٣مبا ال ٜصٜد عٔ ثالث ١أعطا.٤

ب -اختصاصات انهجىة انذائمة نإلسكان انطالتي:
ٚ - 1ضع ايطٝاضات ايعاَ ١يإلضهإ ايطالبَٓٚ ،ٞاقػ ١أٚضاع٘ ٚضبٌ تطٜٛسٚ ٙحتط.٘ٓٝ
ٚ - 2ضع قٛاعد ٚغسٚط َٚعاٜري اإلضهإ ايطالب ٞمبا ال ٜتعازض َع ٖر ٙايال٥خ.١
 - 3دزاض ١املػهالت ٚايعكبات داخٌ اإلضهإ ايطالب ٞمبا حيكل أٖداف اإلضهإ.
 - 4ايٓعس يف االحتٝادات املدتًؿ ١يًٛحدات ايطهَٓ ١ٝع ادتٗات ذات ايعالق.١
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 - 5ايٓعس يف ستاضس ضبط املدايؿات اييت تكع داخٌ اإلضهإ ايطالبٚ ،ٞإدسا ٤ايتخكٝكات األٚي١ٝ
متٗٝدًا يسؾعٗا يًذٗ ١املدتص ١الضتهُاٍ اإلدسا٤ات ايٓعاََ ١ٝتطُٓ ١ايتٛص ١ٝحٝاهلا.
َ - 6تابع ١تٓؿٝر ٖر ٙايال٥خٚ ١املسادع ١ايدٚز ١ٜألْعُٚ ١تعًُٝات اإلضهإ ايطالب ٞمبا حيكل أٖداف
اإلضهإٚ ،اختاذ َا ًٜصّ َٔ قسازات ٚإدسا٤ات حاٍ اإلخالٍ بأ ٟمما ٚزد ؾٗٝا ،بعد ايسؾع هلا َٔ إداز٠
اإلضهإ.

انمادة انخامسة :إدارة اإلسكان انطالتي:
أوالً :تشكيم إدارة اإلسكان انطالتي:
تُػهٌ إداز ٠اإلضهإ ايطالب ٞبكساز َٔ َدٜس ادتاَع ١ملد ٠ضٓتني قابً ١يًتذدٜد ،بس٥اض:١
َدٜس اإلضهإ ايطالبٚ ،ٞعط ١ٜٛعدد ناف َٔ املٛظؿني املتدصصني بادتاَع.١

ثاويًا :اختصاصات إدارة اإلسكان انطالتي:
ختتص إداز ٠اإلضهإ ايطالب ٞمبا ٜأت- :ٞ
َ - 1تابع ١تطبٝل ال٥خ ١اإلضهإ ايطالبٚ ٞتٛصٝات ايًذٓ ١بعد إصدازٖاٚ ،اقرتاح َا تتطًب٘ اذتاد١
َٔ تعدٜالت أ ٚإضاؾات.
 - 2تطً ِٝاإلضهإ ايطالب ٞيًطانٓنيٚ ،اضتالّ ايٛحدات اييت خيًٗٝا ايطانٓ.ٕٛ
 - 3ايتٓطٝل َع إداز ٠ايتػػٚ ٌٝايصٝاْٚ ١إداز ٠األَٔ ٚايطالَ ١يتٓؿٝر اختصاصاتُٗا يف َٓطك١
اإلضهإ ايطالب.ٞ
 - 4ايتٓطٝل َع إداز ٠صٓدٚم ايطالب يتخصَ ٌٝبًؼ االجياز َٔ ايطالب ايطانٓني.
 - 5اإلغساف عً ٢املساؾل ايعاَ ١يف اإلضهإ ايطالب.ٞ
 - 6تًك ٞايطًبات ٚايػهاٚ ٣ٚاالقرتاحات َٔ ايطانٓنيٚ ،اضتهُاٍ َا ًٜصّ بػأْٗا.
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انفصم انثانث – متطهباث انقبىل باإلصكان انطالبي واصتالو اإلصكان

انمادة انسادسة :شروط انحصىل عهى اإلسكان انطالتي:
ٜػرتط يًخص ٍٛعً ٢اإلضهإ ايطالبَ ٞا ٜأت- :ٞ
 - 1إٔ ٜه ٕٛايطايب املتكدّ َٓتعًُا بايدزاضٚ ١غري َٛظـ.
 - 2إٔ ٜهَ ٕٛكس إقاَ ١ايطايب ايدا ١ُ٥خازج َد ١ٜٓحا ٌ٥مبطاؾ ١تصٜد عٔ  88نًَٛٝرتٚ ،عً٢
ايطايب إٔ حيطس َا ٜجبت ذيو (إثبات ضهٔ َٛقع َٔ زٝ٥ظ املسنص ،أ ٚايعُد ،٠أ ٚايػسط ،١أَ ٚهإ
عٌُ ٚي ٞاألَس يف دٗ ١حه.)١َٝٛ
 - 3إٔ ٜه ٕٛقد صدزت يًطايب َٛاؾكٚ َٔ ١شاز ٠ايتعً ِٝبايٓطب ١يطالب املٓح ارتازد.١ٝ
 - 4أال ٜه ٕٛقد ضبل ؾصٌ ايطايب َٔ اإلضهإ ايطالبْ ٞتٝذ ١إخالي٘ بايكٛاعد أ ٚاألْعُ ١املعٍُٛ
بٗا داخٌ اإلضهإ ايطالب.ٞ
 - 5إٔ ٜه ٕٛايطايب ال٥كًا صخًٝا ٚخايًٝا َٔ األَساض املعدٚ ،١ٜإٔ جيتاش ايهػـ ايطيب َٔ
املطتػؿٝات ٚاملسانص ايصخ ١ٝاملعتُد َٔ ٠قبٌ ايًذٓ ١ايدا ١ُ٥يإلضهإ ايطالب.ٞ
 - 6ته ٕٛأٚي ١ٜٛاإلضهإ ايطالب ٞيًطالب ايرٜ ٜٔطهٓ ٕٛاحملاؾعات ٚاملسانص اييت ختدَٗا
ادتاَع.١

انمادة انساتعة :إجراءات انحصىل عهى اإلسكان انطالتي:
ٜ - 1تِ حتدٜد أضبٛعني قبٌ ٚبعد بدا ١ٜنٌ ؾصٌ دزاض ٞالضتكباٍ ايطالب ايساغبني باإلضهإ
ايطالبٚ ٞدؾع َبًؼ اإلجياز.
ٜ - 2تكدّ ايطايب بطًب االيتخام باإلضهإ ايطالب ٞعٔ طسٜل املٛقع االيهرت ْٞٚيًذاَع.١
 - 3تعب ١٦منٛذج طًب اإلضهإ َٛضخًا ؾ ٘ٝاالضِ ٚايهًٚ ١ٝايسقِ ادتاَعَٚ ٞصدز ايػٗاد ٠ايجاْ.١ٜٛ
ٚايػٗاد ٠ادتاَع ١ٝيطايب ايدزاضات ايعًٝا.
 - 4إحطاز ادتد ٍٚايدزاض ٞيًؿصٌ املساد ايطهٔ ب٘.
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 - 5إحطاز صٛز َٔ ٠إثبات اهل ١ٜٛايٛطٓ ١ٝيًطعٛدٜني ٚصٛز َٔ ٠اإلقاَ ١أ ٚدٛاش ايطؿس يػري ايطعٛدٜني
أ ٚصٛز َٔ ٠بطاق ١ايكب ٍٛبادتاَع ١ألبٓا ٤ايكبا ٌ٥ايٓاشح.١
 - 6إحطاز صٛز ٠غدص.١ٝ
 - 7ايتعٗد بدؾع َبًؼ اإلجياز ٚايطُإ املاي ٞاحملدد ٚؾكا يًُاد ٠ايجايج ١عػسٖ َٔ ٠ر ٙايال٥خ.١
 - 8إحطاز إثبات َٛقع ايطهٔ.

انمادة انثامىة :إجراءات تسكيه انطالب:
 - 1إحطاز األٚزام ايجبٛت.١ٝ
 - 2إحطاز َا ٜؿٝد إٜداع َبًؼ اإلجياز يف حطاب صٓدٚم ايطالب ٚإحطاز قط ١ُٝاإلٜداع.
 - 3تٛقٝع ايطايب عً ٢عكد اإلضهإ بعد قسا ٠٤غسٚط ايعكد.
 - 4تعب ١٦ايطايب منٛذج ايعٗد ٠ارتاص ١بأثاخ ايػسؾ.١
 - 5تعب ١٦منٛذج إصداز بطاق ١اإلضهإ.
 - 6إٔ ٜٛقع تعٗداً بايتكٝد بتعًُٝات اإلضهإ ٚٚادبات٘.
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انفصم انرابع – انحقىق واالنتزاماث انمترتبت عهى انضكه في اإلصكان انطالبي

انمادة انتاسعة :انتزامات انساكه:
ًٜتصّ ايطانٔ باآلت- :ٞ
 - 1املٛاظب ١عً ٢ايصال ٠يف أٚقاتٗا ٚأداٗ٥ا يف األَانٔ املدصص ١هلا.
 - 2االَتٓاع عٔ ايتدخني َٚا يف حهُ٘ بهاؾ ١أغهاي٘ ٚصٛزَٓ ٙعًا با ًتا داخٌ اإلضهإ ايطالب،ٞ
ٚاالَتٓاع عٔ إدخاٍ أَٛ ٟاد ممٓٛع ١غسعًا أْ ٚعاًَا إىل اإلضهإ ايطالب.ٞ
 - 3ايتخً ٞباملعٗس اإلضالَ ٞايال٥ل يف حدٚد ايعسف ايطا٥د داخٌ اإلضهإ ايطالب.ٞ
 - 4عدّ ايتطبب يف إشعاج اآلخس.ٜٔ
 - 5ايتعاٌَ بطسٜك ١ال٥ك ١تتطِ بايٛد ٚاالحرتاّ ٚايتعاَ ٕٚع املػسؾني ٚأٜطا َع شَال ٘٥يف اإلضهإ
ايطالب.ٞ
 - 6احرتاّ اآلخس ٜٔخازج اإلضهإ ايطالبٚ ٞعدّ اؾتعاٍ املػانٌ ٚإشعاج درياْ٘ يف املباْ ٞااجماٚز.٠
 - 7االَتٓاع عٔ ٚضع املالبظ أ ٚاألغط ١ٝبايػسؾات أ ٚاملطابذ أ ٚايصاالت ايداخً ١ٝحؿاظًا عً ٢املعٗس
ايعاّ يإلضهإ.
 - 8عدّ إخساج أ ٟقطع َٔ ١ممتًهات اإلضهإ ايطالب ٞخازج ايػسؾ ١املدصص ١هلا.
 - 9االيتصاّ باحملاؾع ١عًَ ٢ؿتاح ايػسؾٚ ١عدّ تطً ُ٘ٝيًػري.
 - 18االَتٓاع عٔ إدخاٍ أَٛ ٟاد قابً ١يالغتعاٍ إىل اإلضهإ ايطالب ٞأ ٚاالحتؿاظ بٗا داخٌ ايػسؾ١
َجٌ :ايؿخِ ،ايهريٚضني ،غال ١ٜاملٝا ٙايهٗسبا ،١ٝ٥ايبٓص ،ٜٔاضطٛاْ ١ايػاشَٛ ،قد ايػاش ،محاص١
ارتبص ،املهٛا ،٠املٛقد ايهٗسبا( ٞ٥ايطدإ) ،ؾسٕ املٝهسٜٚٚـ َٚا غابٗٗا  ...إخل ،نُا ُٜخعس
االحتؿاظ مبٛاد قابً ١يالْؿذاز ٚأَٛ ٟاد ممٓٛع ١أخسٚ ،٣ملػسف اإلضهإ ايطالب ٞاذتل يف َصادز٠
ٖر ٙاألدٚات حاٍ ٚدٛدٖا َع تطبٝل ادتصا٤ات اييت تكسزٖا دتٓ ١تأدٜب ايطالب.
 - 11عدّ إضا ٠٤اضتدداّ األدٗص ٠يف املساؾل ايعاَ ١باإلضهإ ايطالبٚ ٞايعبح بٗا نطؿاٜات
اذتسٜلٚ ،دسع اإلْرازٚ ،ناغـ ايدخإٚ ،ايهاغـ اذتسازٚ ،ٟايطاٚالت ٚاملكاعد (ايهٓب)،
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ٚاملصعدٚ ،غسف ايهٗسباٚ ،٤تٛصٝالت اهلاتـٚ ،غاغات ايتًؿاش ..إخل ،نُا حيعس تػ ٜ٘ٛادتدزإ
ٚاألثاخ بايهتابات أ ٚتعًٝل املًصكات ٚحتسٜو األثاخ ايجابت داخٌ ايػسؾٚ ،١يف حاي ١اإلتالف أ ٚايهطس
أ ٚايتػ ٜ٘ٛضٛا ٤داخٌ ايػسؾ ١أ ٚخازدٗا ٜتخٌُ ايطانٔ ق ١ُٝاضتبداهلا أ ٚإصالحٗا َع اضتهُاٍ
اإلدسا٤ات ايٓعاَ ١ٝيف حك٘ َٔٚ ،ذيو إحايت٘ يًذٓ ١املدتص ١يًٓعس يف شتايؿات اإلضهإ ايطالب.ٞ
 - 12إٔ ًٜتصّ ايطايب بايطبذ يف األَانٔ املدصص( ١املطابذ) ٚميٓع َٓعا باتا ايطبذ داخٌ غسف ايٓ،ّٛ
ٚعً ٢ايطايب إغالم َٛقد املطبذ بعد اْتٗا ٤حادت٘ َٓ٘.
 - 13االعتٓا ٤بٓعاؾ ١ايػسؾ ١أ ٚايػك.١
 - 14عدّ إيكا ٤املُٗالت يف املٓاٚز أ ٚايػسؾات أٚ ٚضعٗا يف غري أَانٓٗا املدصص ١هلا ٚذيو حؿاظاً
عً ٢ايٓعاؾٚ ١ايصخ ١ايعاَ ١داخٌ اإلضهإ ايطالب.ٞ
ٜ - 15تخٌُ ايطايب َطؤٚي ١ٝممتًهات٘ ارتاصٚ ١عً ٘ٝعدّ تسى باب غسؾت٘ َؿتٛحًا أثٓاٚ ٤دٛدٙ
خازدٗا ،نُا ٜتخٌُ َطؤٚي ١ٝضٝاع ا ٚتًـ ممتًهات ادتاَع ١يف حاٍ اإلُٖاٍ أ ٚارتطأ أ ٚايتكصري.

انمادة انعاشرة :انتزامات مشرفي اإلسكان:
َ - 1تابع ١تطبٝل ايطالب يألْعُٚ ١ايتعًُٝات املعُ ٍٛبٗا داخٌ اإلضهإ ايطالب.ٞ
 - 2احملاؾع ١عً ٢األدٗص ٠يف َباْ ٞاإلضهإ ايطالبٚ ٞمحاٜتٗا َٔ ايعبح بٗا ،نطؿاٜات اذتسٜل،
ٚدسع اإلْرازٚ ،أدٗص ٠نػـ ايدخإٚ ،ايطاٚالت ٚاملكاعدٚ ،عدّ ايعبح ٚتػ ٜ٘ٛادتدزإ بايهتاب١
عًٗٝا أ ٚعً ٢األثاخٚ ،عدّ تعًٝل املًصكات يف غري األَانٔ املدصص ١هلا.
 - 3احملاؾع ١عً ٢اضتدداّ ضًِ ايطٛازئ ملا ٖ ٛشتصص ي٘.
 - 4تٛشٜع اإلزغادات ٚايتعًُٝات اييت تصدزٖا اإلداز ٠يًطالب ٚٚضعٗا يف يٛح ١اإلعالْات.
 - 5ايسؾع يإلداز ٠بطًبات ايصٝاَْ ١تَ ٢ا دعت اذتاد ١إيٗٝا.
 - 6إخال ٤ايطانٓني َٔ اإلضهإ ايطالب ٞحاٍ اْتٗاَ ٤د ٠ايطهٔ أ ٚأل ٟضبب آخس.
 - 7احملاؾع ١عًَ ٢ؿاتٝح مجٝع ايػسف ارتاص ١بايطالب بعد اضتالَٗا.
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 - 8اإلغساف عً ٢عُاٍ ايٓعاؾٚ ١ايتأند َٔ إمتاّ األعُاٍ املتعًك ١بِٗ.
 - 9املطاعد ٠يف إخال ٤اإلضهإ ايطالب َٔ ٞايطانٓني يف حايٚ ١دٛد خطس ٜٗدد ضالَتِٗ.
 - 18تٓؿٝر أ ٟتعًُٝات تصدزٖا اإلدازَ ٠طتكبالً.

انمادة انحادية عشرة :انتزامات عامة:
ُٜ - 1طُح باضتكباٍ ايصٚاز َٔ ايرنٛز ايبايػني ؾكط يف األٚقات احملدد ٠يًصٜاز َٔ ٖٞٚ ٠ايطاع ١ايسابع١
َطاٚ ً٤حت ٢ايطاع ١اذتاد ١ٜعػس ٠يٝالً.
ُُٜٓ - 2ع دخ ٍٛاألطؿاٍ ٚايٓطا ٤إىل َبٓ ٢اإلضهإ ايطالبَٓ ٞعا باتًا ٚال ٜطُح ب٘ حتت أ ٟظسف َٔ
ايعسٚف.
 - 3جيب ايتعاَ ٕٚع َػسيف اإلضهإ ايطالبٚ ٞزداٍ األَٔ ٚايًذإ ايتؿكد ١ٜاملٝداْٚ ١ٝتطَُٗٗ ٌٝتِٗ
ٚاإلبالؽ عٔ أ ٟشتايؿات قد تكع داخٌ اإلضهإ ايطالب.ٞ
 - 4عٓد ؾكدإ َؿتاح ايػسؾُٜ ١طدد ايطانٔ َبًؼ ( )58زٜاٍ ق ١ُٝإصداز َؿتاح ددٜد.
 - 5يف حاٍ تعسض ايطانٔ ملػهً ١داخٌ اإلضهإ ايطالب ٞأ ٚخازد٘ عً ٘ٝإبالؽ َػسف اإلضهإ
ايطالب ٞقبٌ إٔ ٜك ّٛبأ ٟزد ٠ؾعٌ.
 - 6عدّ ايطُاح يًصا٥س باملبٝت يف غسؾ ١ايطانٔ.
 - 7ال ٜطُح يًطانٔ بتػٝري أثاخ أ ٚدٜهٛز ايػسؾٚ ١قت اضتالَ٘ هلا ٚتعترب نٌ َٛدٛدات ايػسؾ ١عٗد٠
عً.٘ٝ

انمادة انثاوية عشرة :حقىق إدارة اإلسكان:
 - 1إلداز ٠اإلضهإ ايطالب ٞاذتل يف تطهني ايطايب يف أ ٟغسؾ ١داخٌ املبٓ ،٢نُا حيل هلا ْكً٘ َٔ
غسؾ ١يػسؾ ١أخس ٣مماثً ١ملطت ٣ٛغسؾت٘ داخٌ أ ٚخازج املبٓ ٢إذا دعت ايطسٚز ٠يريو.
 - 2حيل إلداز ٠اإلضهإ ايطالبَٚ ٞػسؾ ٘ٝعٌُ دٛالت زقابٚ ١ٝتؿكد ١ٜعًَ ٢باْ ٞاإلضهإ َٓٚطٛب٘ٝ
يف أٚ ٟقت ٚد ٕٚضابل إْراز.
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 - 3ملػسيف اإلضهإ ايطالب ٞاذتل يف دخ ٍٛغسف ايطالب يف أٚ ٟقت إذا دعت ايطسٚز ٠يريو.
 - 4إلداز ٠اإلضهإ ايطالب ٞدسد غسؾ ١ايطانٔ ارتاص ١بػهٌ َطتُس ،أ ٚإذا دعت ايطسٚز ٠يريو،
ٚايسؾع بٓتٝذ ١ادتسد يف حاي ١ايٓكص يف األثاخ إىل ادتٗ ١املدتص ،١متٗٝدًا يتطبٝل ايعكٛبات.
 - 5إبدا ٤االحرتاّ يهٌ َٔ ٜعٌُ يف مجٝع َكاز اإلضهإ ايطالب.ٞ
انمادة انثانثة عشرة :االنتزامات انمانية:
ُٜ- 1خدد َبًؼ ( 1288زٜاٍ) نُبًؼ إجياز ملد ٠ؾصٌ دزاضٚ ٞاحد يًطانٔ يف غسؾ ١مبؿسدَ ،ٙع َبًؼ تأَني
َطرتد بك 588( ١ُٝزٜاٍ) بعد خصِ َطتخكات ادتاَعَٗٓ ١ا إٕ ُٚددت.
ُٜ- 2خدد َبًؼ ( 888زٜاٍ) نُبًؼ إجياز ملد ٠ؾصٌ دزاضٚ ٞاحد يًطانٔ يف غسؾَ ١ػرتنَ ،١ع َبًؼ
تأَني َطرتد بك 588( ١ُٝزٜاٍ) بعد خصِ َطتخكات ادتاَعَٗٓ ١ا إٕ ُٚددت.
- 3حيل يًذٓ ١ايدا ١ُ٥يإلضهإ ايطالب ٞحتدٜد َبًؼ اإلجياز ٚايتأَني يًؿصٌ ايصٝؿ.ٞ
ُٜ - 4خدد َبًؼ ( 1588زٜاٍ) يًطانٔ َٔ طالب ايدزاضات ايعًٝا نُبًؼ إجياز ملد ٠ؾصٌ دزاضٚ ٞاحدَ ،ع
َبًؼ تأَني َطرتد بك 888( ١ُٝزٜاٍ) بعد خصِ َطتخكات ادتاَعَٗٓ ١ا إٕ ُٚددت.
ُٜ - 5عاد َبًؼ ايتأَني يًطانٔ بٓٗا ١ٜعالقت٘ باإلضهإ ايطالبٚ ٞإخال ٤طسؾ٘ ،ضٛا ٤باْتٗاَ ٤د ٠اإلضهإ
ايطالب ٞأ ٚبأ ٟضبب آخس ،بعد خصِ َطتخكات ادتاَعَٗٓ ١ا إٕ ُٚددت َجٌ تًؿٝات أْ ٚكص يف ايعٗد ٠أٚ
ايػسؾ ١أ ٚنإ يد ٜ٘شتايؿَٓ ١عٛز َٔ ٠قبٌ ايًذٓ ١املدتص ١بادتصا٤ات ايتأدٜب ،١ٝؾٝخذص َبًؼ ايتأَني ذتني
ايبت يف املدايؿ.١
انمادة انراتعة عشرة :اإلخالل تانتزامات اإلسكان انطالتي:
يف حاي ١ازتهاب ايطانٔ شتايؿ ١تُعد إخالالً بأ َٔ ٟايتصاَات٘ ايٛازد ٠يف املٛاد زقِ (12ٚ 11ٚ 9
 )13ٚايٛازد ٠ضُٔ ايؿصٌ ايجايح َٔ ٖر ٙايال٥خ ،١ؾُٝجبًت ذيو نتاب ١يف ستطس إثبات حايُٜٚ ١خسز مبعسؾ١
َػسف إداز ٠اإلضهإ املٛدٛد باإلضهإ ايطالبٚ ٞقت ازتهاب املدايؿٜٛٚ ،١قع َٔ ايػٗٛد عً ٢املدايؿ١
 َٔٚايطانٔ إٕ أَهٔ ،ؾإٕ اَتٓع ايطانٔ عٔ ايتٛقٝع ُٜجبت اَتٓاع٘ يف احملطس ،عً ٢إٔ ُٜخاٍ ايطانٔ
إىل ايًذٓ ١ايدا ١ُ٥يإلضهإ ايطالب ،ٞإلدسا ٤ايتخكٝكات ايالشَٚ ١ايسؾع بتٛصٝاتٗا إىل دتٓ ١تأدٜب ايطالب
الضتهُاٍ اإلدسا٤ات ايٓعاَ ١ٝيف حك٘.
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انفصم انخامش – اوتهاء اإلقامت في اإلصكان انطالبي

انمادة انخامسة عشرة :حاالت اوتهاء اإلسكان:
ٜٓ - 1تٗ ٞحل ايطانٔ يف اإلقاَ ١باإلضهإ ايطالبَ ٞع آخس اختباز ي٘ يف ايؿصٌ ايدزاض ٞعٓد
إنُاي٘ َتطًبات ايتدسجٚ ،عً ٢ايطانٔ إٔ ٜتكدّ بطًب تطً ِٝايػسؾَ ١ت ٢اْتٗت اختبازات٘.
ٜٓ - 2تٗ ٞحل ايطانٔ يف اإلقاَ ١باإلضهإ ايطالب ٞيف اذتاالت ايتاي :١ٝاالعتراز عٔ ايدزاض ،١أٚ
ايتأد ،ٌٝأ ٚاالْطخاب َٔ ادتاَع ،١أ ٚاالْكطاع عٔ ايدزاض ،١أ ٚايؿصٌ َٔ ادتاَع ،١أ ٚايؿصٌ َٔ
اإلضهإ أل ٟضبب نإ.
 - 3يف حاٍ اْتٗاَ ٤د ٠اإلضهإ ؾإٕ ايطانٔ ًٜصّ بايبد ٤يف إدسا٤ات اإلخالٚ ،٤تعترب إقاَت٘ يف ٖرٙ
اذتاي ١غري ْعاَ.١ٝ

انمادة انسادسة عشرة :إجراءات إخالء انطرف مه اإلسكان انطالتي:
ٜ - 1تكدّ ايطانٔ بطًب تطً ِٝغسؾت٘ ارتاص ١املُعد خصٝصًا يريوٚ .يف حاٍ عدّ تكدَ٘ بطًب تطًِٝ
ايػسؾ ،١ميٓع َٓعًا باتًا تٛقٝع إخال ٤ايطسف َٔ قبٌ إداز ٠اإلضهإ حتٜ ٢هٌُ إدسا٤ات تطً ِٝايػسؾ١
ارتاص ١ب٘ يف حاي ١ضً.١ُٝ
 - 2تك ّٛإداز ٠اإلضهإ ظسد غسؾ ١ايطانٔ ارتاص ١قبٌ اضتالَٗا عً ٢إٔ ٜه ٕٛذيو يف ٚدٛد
ايطانٔ ٚتُجبت ْتٝذ ١ادتسد يف ستطس دسد ُٜعد خصٝصًا هلرا ايػسضٚ ،يف حايٚ ١دٛد ْكص يف
ستتٜٛات ايػسؾٜ ١تِ ايسؾع بريو إىل ادتٗ ١املدتص.١
ٜ - 3طتهٌُ ايطانٔ ستتٜٛات غسؾت٘ يف حاٍ ٚدٛد ْكص بٗا أ ٚتُدصِ قُٝتٗا َٔ َبًؼ ايتأَني ،ؾإٕ
مل ٜهؿَ ٞبًؼ ايتأَني ذيو ُُٜٓع إعطا ٤ايطانٔ إخال ٤ايطسف حتُٜ ٢هٌُ ستتٜٛات ايػسؾ ١أُٜ ٚطدد
مثٔ ايٓاقص َٓٗا.
ُٜ - 4عط ٢ايطانٔ إخال ٤ايطسف إذا َا ُٚددت ستتٜٛات غسؾت٘ ارتاص ١ناًَ ١دْ ٕٚكص ٚباذتاي١
اييت اضتًُٗا بٗا ،أ ٚيف حاٍ ٚدٛد ْكص ٚأنٌُ األغٝا ٤ايٓاقص ١أ ٚضدد مثٓٗا ٚؾكًا ملا تسا ٙايًذٓ.١
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انفصم انضادس – احكاو ختاميت

انمادة انساتعة عشرة:
ًٜتصّ ايطانٔ ظُٝع َا ٚزد يف ٖر ٙايال٥خ ،١نُا ًٜتصّ بتٓؿٝر َا خيص٘ َٔ تعًُٝات ايتػػٌٝ
ٚايصٝاْٚ ١ايٓعاؾٚ ١تعًُٝات إداز ٠األَٔ ٚايطالَ ١ايٛازد ٠يف نٌ َا ٜصدز َٔ تعُُٝات أخس ٣تٓعِ
عًُ ١ٝاإلضهإ ايطالب.ٞ

انمادة انثامىة عشرة:
يف حاٍ إخالٍ ايطانٔ بأ َٔ ٟايتصاَات٘ ايٛازد ٠يف ٖر ٙايال٥خ ،١أ ٚيف حاٍ ازتهاب٘ ؾعالً
شت ايؿًا ألحهاّ ايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝأ ٚألعساف ااجمتُع ايطعٛد ،ٟؾًًذٓ ١إٔ تصدز قسازًا بإخساد٘ َٔ
اإلضهإ ايطالب ٞبعد اختاذ اإلدسا٤ات ايالشَ.١

انمادة انتاسعة عشرة:
نٌ َا مل ٜسد بػأْ٘ ْص يف ٖر ٙايال٥خ ١تطبل بػأْ٘ األْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات ايطاز ١ٜيف
املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ

انمادة انعشرون:
اجمًظ ادتاَعٚ ١حد ٙحل تؿطري ٚتعدٖ ٌٜر ٙايال٥خ.١

انمادة انحادية وانعشرون:
ٜعٌُ بٗر ٙايال٥خ ١اعتبازًا َٔ تازٜذ اعتُادٖا َٔ زتًظ ادتاَع.١
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